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Ledare

Sluta kritisera!!!
Det är få gånger jag blir ledsen och ännu
färre gånger jag blir riktigt arg. Men sedan starten av Elmia har jag uppfattat
en viss attityd på årets bilbyggare. För
aldrig har jag hört så mycket negativitet
kring bilbyggen som i år. Ni måste sluta
kritisera varandra, vi är alla vänner med
precis samma intresse. Vi älskar bilar!
Sedan kommer vi alltid att ha olika inställningar på vad som är snyggt och
inte. Annars hade väl alla köpt samma
bilmärke, tyckt om samma tjejer/killar
och bott i samma radhusområde.
Nu kanske jag drar alla över samma

kam men attityden som finns hos en
del bilbyggare uppskattas inte av mig i
alla fall. Som när jag frågade en bilbyggare var han hade fått tag i en unik del
som satt monterad på sin bil. Svaret jag
fick var att han inte ville säga det då jag
kanske kunde kopiera honom. Vi är väl
inte konkurrenter?
Om detta är ett beteende som fortsätter
kommer det bli svårt för forum att hålla
igång. Om ingen vill berätta hur eller
vad de gjort med sin bil lär ju diskussionstrådar vara ett minne blott.
Det är ju tack vare andra bilbyggare vi

Text: Daniel Serénus

får trender och att nya bilinresserade
dyker upp. Så börja berätta vad ni gjort,
bemöt folk med öppna famnar och inte
med kalla blickar.
Detta måste vi tillsammans få bukt på
och se till att vi gör något för att ändra
detta.
Mitt eget steg in i det som kallades styling världen var via en person vid namn
Pontus Karlsson, grundaren av eventet
West Coast Motor show. Då han presenterade mig för bilklubben streetcars,
där kände jag mig mer än välkommen.
Så borde det se ut.

Reportage
Text & Foto: Christoffer Talvis

Thomas har alltid älskat unika bilar,
såna som man inte ser varje dag. Nu
har han efter mycket om och men
bytt en ögonsten mot en annan...

I Sverige är detta en bil som
man inte ser allt för ofta då
det endast finns en handfull exemplar. Företaget som
skapade denna byggsats ligger beläget i Storbritannien
och för att vara en sån extrem
bil kostar själva grundsatsen
inte överdrivet mycket, men
ska man sedan sätta ihop
en komplett bil drar det iväg
några hundra tusen till.
Vardagen består av att säkra
upp folks hem med nya nycklar eller larm via den egna
säkerhetsfirman som 47-åriga Thomas Engström drivit sedan många år tillbaka.
Thomas har under flera år
kört en riktigt läcker AC Cobra
som han själv byggt. Bilen i
sig väger inte speciellt mycket och effekten i motorn som
Thomas trimmat; den räckte
gott och väl. Vad sägs om 750
hästkrafter och 900 Nm!
Cobran blev som jag trodde
“lätt” övermotoriserad och
tanken var att jag aldrig
skulle göra mig av med den,
men sen dök Ultiman upp på
försäljning, säger Thomas.
Men i detta skede vågade
Thomas inte riktigt ta steget
att göra sig av med Cobran,
utan han lät detta vara. Några
månader senare kom suget
tillbaka efter en Ultima, men
då fanns inte bilen kvar.

Klassiska sportbilsfärger.

Thomas gjorde även en resa
till England och besökte tillverkarna av Ultima. Där fick
han bland annat se hur de
bygger bilarna, samt att de
kollade lite på vad det skulle
kosta Thomas att få hem en
byggsats. Men ännu en gång
fick han kalla fötter. Så, förra
sommaren, dök samma bil
upp igen för försäljning men
denna gång var det en bilfirma som hade bilen och
Thomas tog ny kontakt och
efter tre långa månaders dealande fram och tillbaka gick
affären igenom. Thomas var

både nöjd och lite ledsen,
han hade äntligen köpt bilen
som han sedan fyra år tillbaka ville äga, men ändå förlorat sin ögonsten som han
själv hade byggt.
Ibland får man kompromissa
för att få det man verkligen
vill ha, än har jag inte ångrat
mig, säger Thomas med ett
leende.
Av den tidigare ägaren fick
Thomas information om hur
mycket tid killarna som byggde bilen hade lagt ner, vilket
var 900 timmar. Bilen var
klar för att användas, men

Säkerheten är viktigt då bilen körs på
olika banåkningstillställningar.

Thomas hade andra planer.
Bilen var inte byggd för det
som han hade tänkt använda
den till. Från att bilen stod
hemma i garaget har både
finjusteringar och lite större
jobb gjorts, samt att motorn
har gåtts igenom för att se
så allt såg bra ut. Kraftpaketet består av en Chevrolet
smallblock på 600 hästkrafter
och växlingarna sker med en
Porschelåda.
Även om jag knappt hunnit
köra något med bilen än har
motorn redan rasat, tråkig
start på våren men det var
som tur var inget stort ras,

Spartanskt!

Kombinationen stormotor och lätt bil
brukar vara effektiv om man vill åka
snabbt.

säger Thomas.
Under vintern har Thomas lagt
ner mellan 100-200 timmar för att
få bilen som han vill ha den, då
den mest kommer användas på
bana. Det är ju inte första valet av

bil när man ska åka och köpa
glass en varm sommardag.
Under sommaren tillbringades
bilen flitigt på banträffar för att

Thomas i egen hög
person.

lära sig hantera den och det
går inte att jämföra med Cobran. Det är två totalt olika
bilar. Nu har dock suget blivit
alldeles för stor efter Cobran
och Ultiman kommer snart att
säljas.
Tack till: Familjen som står ut
när man håller på med bilen.

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Detta har ni säkert läst flera gånger, men allt började när man fick körkortet. Fick en gammal bil av
min far som jag sedan gjorde i ordning och sedan sålde. Efter det har det bara rullat på, har nog
ägt en 70-75 bilar sen dess. De bilar som troligen fångat flest blickar var nog Nissan Skyline R32
”Tokyo Police”, Datsun 280zx och en breddad Honda Civic hb ESi som jag byggde för många år
sen.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
Skulle nog vilja säga en 7a, halv okej. Men det är ju vad jag tycker, sen är det upp till er som sett
mina byggen som avgör om det stämmer.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Det värsta var nog när jag skulle byta fjäder på en bil. Fjäderspännaren släppte och fjädern studsade i en jäkla fart rakt ner i bänken och sen upp i ansiktet, näsan fick sig en redig smäll samt att
en tand blev sned och det är den fortfarande idag. Utöver detta har det bara gått allmänt jävligt
ibland, men det tillhör.
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Där skulle jag nog vilja påstå finishen, att få till det sista lilla.
Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Chip Foose utan tvekan! Men det är egentligen väldigt svårt då det finns så många duktiga bilbyggare ute i världen.
Bästa garage drycken?
Kaffe utan tvekan, det ska gärna vara riktigt svart och starkt.

Fakta
Namn:
Daniel Landström
Ålder:
30
Bor:
Tungelsta, Stockholm
Arbete:
Flottan
Civilstatus:
Gift och har ett barn

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Det blir inte lika mycket nu som det var för några år sedan. Om vi säger två timmar i veckan då har jag
tagit i. När man jobbar som jag gör, ligger borta i några veckor i taget och när man kommer hem då vill
man umgås med familjen samt kanske göra klart renoveringen av huset.
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Köpte en Nissan Statega för ett tag sen med rasad topp, som jag ska fixa till. Jag vet redan nu att det
inte bara kommer bli att fixa motorn, det kommer garanterat att balla ur. Förutom den har jag köpt mig
en 60-tals grävmaskin för att fixa lite arbeten med hemma, den behöver få lite kärlek också.
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Kinnekulle Ring blev startskottet för TimeAttack.nu-serien. För er som inte känner
till denna nya motorsport, skall
vi försöka att förklara den i
korthet. Allt går ut på att man
skall ta sig runt en bana på
kortast tid. Inte så svårt kan
tyckas. Men det krävs mycket
för att hänga med dessa duktiga förare. Extra roligt är att
tävlingarna nu stödjs av Sven-

Trevliga lokaler.

ska Bilsportförbundet. Därav
fick alla gå licenskurs, samt
att man för vagnsbok för varje
ekipage. TimeAttack.nu-serien
är uppdelad i ett antal klasser.
Klasserna utgår från vilken typ
av bil du har. Är bilen relativt
original platsar den in under
klassen Club, har du utfört viss
modifikation som exempelvis
monterat in en bur men inget
mer så skall man köra i Club

Vädret var perfekt
för en dag på
Kinnekulle-ring

Competition. Sedan har vi värsting- “Diket” Borggren med sin Lotus Suklasserna Pro Modified och Pro, där per Seven-replica som tävlar i klasdet är vanligt med mycket hästkraft- sen Pro var också en av favoriterna.
en och påkostade modifikationer.
Trots att det var premiär hade det
tyvärr blivit några avhopp in i det
sista. Startfältet såg därför något
magert ut. Men trots det blev det
en kamp mot klockan. Några av dagens favoriter var Robin Antonsson
(Toyota Supra) och Jocce Dyrstedt
(Citrongul Mitsubsihi EVO 6) som
kör i klassen Club Modified. Mikael

Club & Club Competition:
I Club blev det en solklar seger för
Pontus Panneryd med sin Evo 8,
vilken rattade in bilen på 1.03,771
och då även blev snabbare än Club
Competition-bilarna. Tvåa blev TTAstjärnan Alx Danielsson, som troligen
hade kört betydligt snabbare om han

inte hade behövt köra familjens
trotjänare, en Ford Mondeo
ST220 Kombi med dåliga sommardäck. Men trots detta bjöd
Alx upp till dans mot dagens
enda kvinnliga förare, Helene
Nordbäck. Helene klev dock ut
som segare ur den fighten på
tiden 1.10,175 med sin Mitsubishi EVO 10 (med rosa fälgar).
Totalt hamnade Helene på andra plats i Club Competition.
Den klassen vanns av Rickard
Nilsson på tiden 1.06,288.

fördes på plats och till slut lossnade det för Robin som rattade
in bilen på 0.59,031 och där
av tog hem första plats i klassen Pro Modified. Däremot blev
Jocce Dyrstedt oväntat slagen
av Mikael Engblom som också
kör Mitsubishi Evo. På fjärde
plats rattade Torbjörn Svensson in sin BMW M3.
Borde kunna köra snabbare,
men tyvärr har jag problem
med inställningarna av bilen,
säger Torbjörn.

Pro Modified:
Dagen startade inte bra för den
högt tippade Robin Antonsson
som tidigt hade problem med
bilen. Det var en nymonterad
frontläpp som inte ville fungera
som det var tänkt. Åtgärder ut-

Pro:
I Pro-klassen var det förhandstippade Mikael ”Diket” Borggren som var överlägsen med
sin riktigt snabba Super Sevenreplika. Han rattade runt bilen
på otroliga 0.57,802 och körde
också dagens snabbaste tid.

Tvåa blev Christoffer Nelzon med sin
Mitsubishi EVO 6:a. Carl Winberg som
tog tredjeplatsen var inte nöjd med sin
Honda Civic denna dag då det blev ett
antal svartflagg eftersom bilen väsnades
lite för mycket. Enligt reglementet får
bilen ha en ljudnivå på max 95 dB och
den gränsen klev Carl över några gånger
innan han lyckats fylla en burk med stålull
och slutligen fick runt bilen på 1.04,984.

Jocce Dyrstedt tog
tredjeplatsen i sin
klass.

TimeAttack.nu serien kommer ni kunna
följa i GreenLight Magazine denna säsong.
Vi hoppas nu att serien växer och blir
större. Fler bilar, seriösa team och betalningsvilliga sponsorer.

Alx Danielsson fick
provköra
Superior teamets
Toyota Soarer.

Helene Nordbäck,
seriens enda tjej tog
upp kampen mot
TTA-stjärnan Alx
Danielsson.

Mikael “Diket” Borggren tog bästa tiden
om man bortser från
F1 bilen nedan som
körde några hundradelar snabbare

CLUB:
Vinnare: Pontus Panneryd 1.03, 771 Evo 8
Tvåa: Alx Danielsson 1.10,748 Mondeo st220 kombi
CLUB COMPETITION:
Vinnare: Rickard Nilsson 1.06, 288
Tvåa: Helene Nordbäck 1.10,175 Evo 10
Trea: Tony Wenngren 1.10,322 Rx-7
PRO MODIFIED:
Vinnare: Robin Antonsson 59,031 Supra mkiv
Tvåa: Mikael Engblom 59,482 Evo 5
Trea: JoCCe Dyrstedt 1.00,267 Evo 6 JRM
(Fyra: Torbjörn Svensson 1.01,122) BMW
PRO:
Vinnare: Mikael “Diket” Borggren 57,802 Super
seven
Tvåa: Christoffer Nelzon 1.01,380 evo 6
Trea: Carl Winberg 1.04,984 Civic
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Kina är hetare än någonsin och alla vill vara
med och slåss om köparna.

Världens just nu största bilmarknad är Kina. Flera biltillverkare marknadsför sig hårt i
landet med sina nya bilmodeller.
Senast kunde vi hör att Lotus
släpper en modell av Evora tillägnad Kina.
Varför marknadsför man sig
så hårt för den kinesiska
marknaden? Svaret är enkelt,
kineserna har börjat bli rika. För
några år sedan gick importen
förbi exporten, vilket betyder att
man köper mer än man säljer.
Under mina resor till Kina har jag
förvånats över hur priserna stigit
och jakten på status är starkare
än någonsin. Jag kan lätt tänka
mig att varumärket Apple satsat hårt i Kina, då nästan alla
i storstäderna går runt med en
iPhone eller iPad. Det är ju här
man skall lansera GreenLight
Magazine.
Gällande bilmarknaden, är det
nog så att VAG-gruppen och
främst Volkwagen är bland de
största, men även GM har lyckats bra med bilmärken som aldrig lanserats hårt i Europa. Ett
exempel är Buick, modellerna
liknar Opel men har fått detta
gamla GM-varumärket. Dock
har jag aldrig sett så många lyxoch supersportbilar som under
mina resor till Kina. Här rullar de
förbi som vilken bil som helst.
Så man kan konstatera att mån-

Kinesisk bil med
designlinjer som kan
hittas i nya europeiska modeller.

ga västerländska bilmärken lyckats
mycket bra i öst.
Men hur är de med de kinsesika
bilmärkena? Innan Geely köpte
Volvo Cars var det nog många om
inte kände till de kinesika bilmärkna alls. De var nog rätt okända för
oss i Sverige.
Men frågan man ställer sig är ju om
det över huvud taget finns något
vettigt att hämta. Motormässigt vill
jag låta det vara osagt. Men jag tog
en titt på det vi kallar sportbil respektive exklusiv design och blev
förvånad över att hitta så mycket
roligt från de kinsiksa tillverkarna.
Även om det mesta liknar det vi
kallar Japansk design. Men jag
hittade dock lite roliga inslag där
man hämtat inspriation från andra
bilmärken.
Första bilen jag hittade var från
Geely. Den heter Emgrand och är
en riktig lyxmaskin.
En bakdel som liknar Bentley. Även
SX6 känns som den har hämtat lite
engelsk design inspiration.
GX5:an som är en mini-SUV faller
helt i min smak, liten men rå. Sedan
visade Geely nyligen upp konceptbilen GT under Beijing Auto Show.
En sportbil där man satsat hårt på
klassisk design. Med rätt motor i
denna har man en potent bil och
som alltid när det gäller Geely brukar priset vara rätt acceptabelt.
Roewe 550 är en Passat-likande
bil som jag faktiskt fastnade för

Volvos ägare Geely
bjuder här på några
vackra skapelser.

direkt.
Inredningsdesignen är helt underbar och man har lyckats få
till en utsida som skulle passa
den europeska marknaden.
Men den hetaste nyheten inom
Kinas bilvärld är kanske JAC
S-11, vilket är en helt ny sportbil
som visades upp för första gången under Beijing Auto Show
2012.
Det är en 2-dörrars, bakhjulsdriven racerbil enligt tillverkaren. Men då Kinas tillverkare
alltid har den bästa kvalitén får
man ta det med en nypa salt.
Men den får ett 4-link-system
med något tillverkaren valt att
kalla högkvalitativa stötdämpare. Dock nämns inget varumärke som kan styrka detta,
därför låter det lite för bra för
att vara sant. JAC S-11 kanske
kan bli en konkurrent till Subaru
BRZ som nyligen lanserades
på marknaden. Dock har man
inte gjort ett starkt försök med
sin design. En Ferrari inspirerad
bakdel och en front jag har svårt
att älska.
Det är dock ej klart när denna
landar på marknaden, men vill
man ha något unikt kanske
denna vore något att importera.
Frågan är om det går att få den
gatlegal i Sverige med tanke på
våra hårda avgaskrav.

JAC S-11 är enligt tillverkaren en
sportbil. Men svår
att älska.

För:
Öltält - Bröllop - Kalas - Nattklubb
Party - Tema fester - Rajraj - Studenten
Ölhävartävlingar - Rock’n’roll
Fylleslag - Grisfester - Beach partyn
Scener - förfester - Efterfester eller
något annat kul!
Annonsera hos oss.
Maila till info@greenlightmag.se för mer info

www.x-masters.se
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Växlande väder är något vi garanterat kan påstå att det var denna helg. Allt från soligt och
varmt till blött och ösregn. Men inget av detta stoppade alla gasglada att ge sig ut på banan.

Gatebil skulle vi nog kunna
påstå är ett event som folk bokstavligen struntar i om det kommer vara dåligt väder eller inte,
de åker ialla fall. Det var fullt ös
på hela Mantorp från morgon
till kväll, från fredag till söndag.
Nytt för i år på Gatebil Mantorp, var att de körde Swedish
Drift-serien på lördagen (kvalomgång) och söndagen (final).
På lördagen fick man se extra
mycket drifting, ända fram till
klockan 21.00. På kvällarna var

det Monster Energy som skötte
aftertracken, fullt ös av musik,
DJ’s och babeshow med mera.
Monster Energy hade också
den häftigaste montern på hela
området, vilken de under lördagen även fick pris för.
På utställningssidan var det nog
Daily Fresh område som var
populärast, fullt med schyssta
bilar med den hetaste trenden
just nu; Stance!

En glad motor!

Norska Drift monkey
teamet bjöd på en
blöt uppvisning.

En av få kvinnliga
förare.

Det gick ofta på
bredden,....

.... Ibland lite väl
mycket.

Stance eller bra
fitment som man
säger är här för att
stanna.

Ibland går det lite
snett.

Riktigt snygg Honda
NSX.
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& Christoffer Pettersson
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Vill man uppleva en motorhändelse
utöver det vanliga räcker det att
man åker till vårt kära grannland
Norge i juli månad. För då arrangeras nämligen Gatebilsevenemanget som alla talar om på Rudskogen
motorcenter. Tre dagar med allt från
strippenkörning till drifting i världsklass.
Inte konstigt att vi på GreenLight
Magazine redaktionen åkte hit för
att känna på stämningen som Gatebil erbjuder. Tyvärr kan inte Gatebils
svenska arrangemang på Mantorp
park jämföras med det man arrangerar i Norge. Här tämjer man nämligen på gränserna.
I Norge har driftingen som motor-

sport växt enormt de senaste åren
vilket märks under denna helg. För
här hittade vi en rad internationella
driftingstjärnor. Dock måste man
nog medge att Mad Mike från Austrailen hade bilen som lät mest. För
en 600 hästars wankelmotor utan
överladdning är något alldeles särskilt. Ljudet är helt obeskrivligt när
bilen passerar en med ett varvtal på
över 8000.
Det är kanske inte så konstigt att
Mad Mike numera kan titulera sig
världsmästare i breisladd.
Vill man se bra drifting, snabba time
attack bilar och ta del av vackra bilbyggen som visas upp på utställningsområdet då bör man ta sig hit.

Drifing är en populär
motorsport i Norge.

När banan stängs för körning runt 6-tiden
på eftermiddagen kan man känna lukten från grillarna som tänds i depåtälten.
För halva grejen med just Gatebil är
själva festandet. Här bjuds det på fest i
depåtälten, på campingarna och på den
stora Aftertrack scenen. Man behöver
inte heller invänta en inbjudan utan kan
helt enkelt bara stiga på. Lovar att man
får ett välkomnande man sällan är van
vid. Vill nog påstå att bästa festen hittade vi i Team Raidopower’s depåtält.
Discoljus och högmusik bjöds det på
och massa glada bilintresserade personer.
Även en hel del lättklädda damer och
detta verkade uppskattat då publiken var
som galna när den traditionella Gatebils
babe showen startade.

Johan Halvarsson
bjöd på drifting på
hög nivå.

Garage-D ägaren
Julian Smith hade
åkt från England i år
igen för att uppleva
detta galna event.

4-hjulsdriven Mini
med Audi motor!

GreenLights fotograf Christoffer Pettersson fick också
vara med på bild.

Henrik Andersson
ser glad ut trotts att
Monster-gänget stod
och hoppade på
hans biltak.

Kenneth Alm från Norge
råkade ut för en olycka
redan första dagen. Men
lyckades byta motor och
återställa bilen innan
söndagens VM i Breisladd

Mycket folk kom för
att se årets
“After track”
underhållning.

Det skall börjas i tid!

Ultima Vs. Ultima

Många fick skruva
denna helgen.

Vi blev överbevisade
och kan där med
bekräfta att denna
person heter ROCKSTAR i förnamn.

Årets show, gick lite
vilt till.
Denna man har nog
lite ångest när alkoholen lämnat kroppen.

Daniel A.K.A Limmet delade ut klistermärken som man
kunde hitta nästan
lite över allt under
helgen.

Vimmel från festen
i Raidopowers depå
tält!

Årets gatebils babe
skulle koras.

Olle & Tokan är två
drifting stjärnor som
inte bjöd på några
tråkiga miner.

Team Black Smoke
stod verkligen för
sitt namn.

MAD MIKE,
kan titulera sig
Världsmästare i
Breisladd.

Norges kanske
största partyband
Plumbo stod på
scenen under After
Track festen.

Poledancing.

DRAGKROK AR

Dragkrokar från Spanska Aragon.
Alla dragkrokar är E-märkta och godkända.
Till över 1000 bilar, fasta / avtagbara.
Bra priser och snabba leveranser!
TEL: 031-980140
MAIL: INFO@TILLBILEN.SE
WWW.TILLBILEN.SE

Test

Text & foto: Daniel Serénus

Ja, ni läste rätt!
Företaget RisEtrade.se erbjuder nämligen ett vax som luktar
likadant som välkända parfymmärken.
Produkten heter Zexx och erbjuder tre maskulina dofter och en
mer feminin. Men hur bra fungerar
detta som bilvax? Vi på tidningen
tog och testade. Som alltid när det
gäller vax, började vi med en liten
yta. Men man kan inte missa att
det luktar som parfym det kan vi
intyga. För i denna väldoftade garagemiljö stod vi och vaxade på

Lätt att applicera.

Vaxet har en smart
sprayflaska med låsfunktion.

Vaxet luktar gott
och finns i flera
olika dofter.

över resultatet. Vilket betyder
att bilvaxer inte bara behöver
Vaxet är ett karnaubavax och fungera bra utan också kan
där av ger en skyddande yt- lukta trevligt med. Kan man
behandling. Efter att vi arbetat göra värmeljus som både lymed vaxet på vår testbil un- ser och luktar så borde man
der någon timma kan vi intyga ju kunna göra vax som har två
att det är otroligt lättarbetat funktioner.
och ger ett snabbt resultat.
Vi använde en microfiberduk Viktigt är dock att du väljer rätt
som leverantören rekommen- vax för kan lova att det skulle
drar på sin hemsida. Men går bli jobbigt. Då doften stannar
lika bra att använda trassel kvar i garaget några dagar.
eller maskin. Tänk på att inte Prismässigt ligger produkten
köra för hårt om du använder likt andra välkända produkter,
maskin, då vaxet inte kräver så men då får du inte denna unmycket arbete för att ge ett gott derbara doft i garaget. Vilket
kan uppskattad av folk som
resultat.
tröttnat på doften av svettiga
Vår testpatrull var förvånade arbetskläder.
vår nytvättade bil.

Bara att torka av
och man ser snabbt
resultat.

Dock fungerar det
inte lika bra som
parfym, så vi håller
oss till att använda
wunder-baun i armhålorna framöver.

Tuningcar

Projektbilen

Känns aldrig som byggandet tar
slut, för när man gjort allt klart kommer nya idéer upp. En del galna
så man nästan trillar av stolen och
en del kanske mer genomförbara.
Först sa vi till oss själva att kanske
ta det lite lugnare i höst och satsa
allt på att försöka ta oss till England
i vår för att kompressormata bilen.
Men om det fortsätter komma idéer
från sponsorer kommer vi även bygga på bilen i höst.

Just nu har vi beslutat att ta tag i
ett problem som speedstern har.
Problemet hade väl inte varit om
vi inte hade testat att köra den på
bana. Det är nämligen att i mitten av
bromsskivorna fram saknas ett par
brickor samt en mutter. Efter hjälp
via bra guider på internet har vi lyckas få tag i delar som skall åtgärda
detta problem. Något som kommer
att bli ett projekt framöver.

Sedan har vi fått ny film till bakrutan
från Soyafilm.se, denna gången blir
det mörktonad bakruta. Inte att vi
inte gillar den röda filmen som sitter
på nu med tyvärr ger den ett obehagligt ljus vid bankörning. Annars
hade vi aldrig bytt då vi är mycket
nöjda.
Sedan har bilen varit ute på en
liten trip först till Stockholm med ett
stopp hos sponsorn Hova.com för

att få lite välsmakande kaffe. Sedan
bar det av från Stockholm till Båstad
ihop med Route of Sweden gänget.
Mer om detta kommer dock i ett helt
eget reportage i höst.

Leverans från den
lokala Opel handlaren.

Rött borta och nytt
skall monteras.

Natalie demonterar
den röda filmen och
tar bort samtliga
limrester

Officiell Lackpartner

www.improxcustoms.com
Officiell Solfilms- &
skyddsfilmsleverantör:

www.soyafilm.se
Officiell däckleverantör

Officiell multimedia leverantör

www.ljudia.se
Officiell lyktskyddsleverantör

Officiell bilverkstad:

www.persverkstad.se

Officiell Väghållningsleverantör

www.4protect.se
Officiell Sport
systemsleverantör
www.forza.se

www.dalhems.se

www.adrian-styling.com

www.thorsbilsadelmakeri.se

www.hova.com

www.dekalkungen.se

Officiell leverantörer:
wargia engineering,
Tengrengstorp i Vänersborg

Collex Styling
www.collexstyling.se

Alverby Racing
www.alverbyracing.com

Trestads Bilrekond (KRIS)
Uddevalla, Kuröd

Poster
Foto: Ranis foto

Porsche 911 CUP
www.greenlightmag.se

Högglans?

QSP RACEWARE - NYHET I VÅRT SORTIMENT!

Professionellt camaubavax som ger ett högglansigt resultat.
Finns i 4 välkända dofteroch är lätt att applicera. UNIK produkt!

3698:-

3898:-

dragöglor

298:-

OLJEKYLARKIT 10 RADER

1998:-

TURBOHÄTTA
universal inTERCOOLER

FR. 798:-

RACEKAT 100 CELLS

FR. 1198:-

GILLA REALCAR.SE PÅ FACEBOOK
OCH TA DEL AV NYHETER, ERBJUDANDEN
& AUKTIONER FÖRST AV ALLA!
Ordertelefon: 0151 - 51 18 80
info@realcar.se - www.realcar.se
Lagerbutik | Videvägen 7B | 64149 | Katrineholm
Butik | Garnisonsgatan 10B | 25466 | Helsingborg

998:-

Vi reserverar oss för slutförsäljning, prisändringar samt ev. feltryck

QSP LIGHT

3”
3” QSP 6-PUNKTSBÄLTE
1248:QSP CIRCUIT QSP 4-PUNKTSBÄLTE
1098:-

www.risetrade.se
070-23 77 190

Evenemang
Text & foto: Christoffer Talvis

GTboard brukar arrangera några träffar per år på olika flygfält
runt om i landet. Där får sportbilarna göra upp helt lagligt i höga
hastigeter.

Gustav, som är grundaren till GTboard, hade under en längre tid tyckt
att det arrangerades för få evenemang
för sportbilsägare. De som verkligen
ville testa hur deras bilar betedde sig
i högre hastigheter än de som man
kommer upp i på 402 meter. Det började år 2006, då en youtube-kanal skapades där sportbilsklipp och raceklipp
laddades upp. Men det var inte förän

Över 1000 hästar!

2007 som det drog igång på riktigt och
flera sportbilsägare fick upp ögonen
för Gustavs evenemang. Tidigare har
dessa sammankomster varit slutna,
men inte denna gång. Den 5 maj i år
var första gången Gustav lät evenemanget vara öppet för allmänheten att
komma och kolla på. Om det blir flera
event för allmänheten återstår att se,
men vi får hålla tummarna.

Bara massa dyrgripar.

Även taklösa bilar
fanns på plats!

Denna röda hingst
är inte bra vacker
utan rör på sig också.

Tyskarna i duell.

Limosine service

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

Specialist på Volvo m.m.

mail: iceman@adrian-styling.com
tel: 0734349123

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fyllning, Chiptrim, Service.

Vi har grejerna som gör din Volvo hetast
i stan. Små modifieringar, stora resultat.

www.adrian-styling.com

Det är värt en omväg!

LMR

www.persverkstad.se

www.l-m-r.se

Gillstad

Tel: 0736 - 49 37 72
Sollebrunn

Billjud, PA, Hemmabio/HiFi

Allt man kan tänka sig till bilen

Motorsport produkter

www.ljudia.se

www.dalhems.se

Vi har mer än bra laptimers, vi har massvis med produkter för din bil.
Kolla in oss på.

Tel: 0706-64 24 66

Vi erbjuder ett av Sveriges bredaste
limosine utbud. Sveriges längsta bl.a.

www.hagalimo.se
HAGA

www.improxcustoms.com

Reservdelar

Tel: 0501 - 27 80 60
Mariestad

www.skruvat.se

Tel: 0346 - 20735

www.laptimer.se

Dieseltrim

Tryck

Vi har prisvärda och kvalitativa dieselboxar.

Bildekaler, nummerplåtshållare med eget
tryck. Kolla in vår webshop

www.speedkit.se

www.dekalkungen.se

Din totala leverantör av:
Solfilm, stenskottsfilm, säkerhetsfilm ,
kolfibervinyl m.m.

Däck & Fälgar

Profilkläder - Racing

Tel: 0247 - 42 99 98
www.soyafilm.se

Bästa service, bästa pris.
Kolla in vår webshop som är fylld med
produkter från välkända tillverkare

Ett racinginspirerat skräddarsytt klädprogram efter din designidé. Att synas är att
finnas
.

www.ralphsdack.com
Tel: 0520-44 44 99
Sjuntorp

www.dinjacka.se
Tel: 08-759 57 80

Solfilm & skyddsfilmer

Styling & tillbehör

Vår webshop är fullspäckad med allt från
ledlampor till kjolpaket. Hos oss hittar
man något för alla. Alltid till bra priser.

www.hova.com

Stil för många mil
Kvalitetsprodukter till låga priser!
Vi leverera proffs lyktskydd från LAMINX.

www.4protect.se

www.risetrade.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Väghållning, broms & avgas

Billjud & multimedia

-Bra Att Ha Delar Vid TurbotrimningIntercooler Wastegate Dumpventiler
Flänsar,Grenrör, silliconslang, Motordelar, sänkningsatser

Sveriges prestanda företag Nr: 1!
D2 Racingsports general agentur.
Bromskit, coilovers, väghållningsstag &
bussningar. SPARCO Pro center. Civinco
motorstyrsystem. 200kvm stor butik i
Göteborg. Välkommen!

Hos oss hittar du kända varumärken som
Jamex, Bilstein, Powerflex, Tarox, H&R,
Bembro, Ansa, Pagid m.m.

Billjud från Audiopipe och Fusion

www.klracing.se
Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

Racing-/banåkningskläder

Ksport Bromskit & Coilovers, Mishimoto
Racingkylare, GoPro HD Actionkameror,
Bränslespridare, Bränslepumpar & Varningsljus.
tel: 08-58500080

www.raidopower.se

Racingkläder till rätt pris!
Godkänt till folkrace samt privat bankörning.

www.mlimits.se

Vi är experter på ljud i bilen!

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
Tel 0322-105 30
Alingsås

www.carsound.se
niklas@carsound.se

olestar
Volvo S60 P

Teknikens Värld kallar den M3 dräpare och vi på GreenLight Magazine
är beredda att hålla med. För inte ens
M3:an gör 0-100 km/h på under 4
sekunder.
Volvon, som i grund och botten är en
Volvo S60 T6, har med hjälp av Volvotrimningsföretaget Polestar blivit ännu
snabbare och fått ett betydligt råare yttre.
Polestar uppger att bilen än så länge är
en konceptbil, men att det finns planer
att på sikt ta fram ett antal modifierade
S60 T6.
Polestar, som har ett eget TTA-team,
valde att presentera denna konceptbil
under Göteborg City Race.
Volvo S60 T6 har i originalutförande
över 300 hästkrafter, men har med
hjälp av en optimerad motor samt
större turbo fått över 500 hästar. Den
6-växlade lådan har förstärkts och
drivningen sker på alla fyra hjulen.
Chassit har sänkts och man har breddat skärmarna. Bilen har försetts med
Öhlinsdämpare, vilket gjort att bilen
fungerar lika bra på landsvägen som
på banan. Bromsarna kommer från
välkända Brembro och med en optimal
viktfördelning har Polestar skapat en
helt otrolig körglädje.
Vilken Volvo!
FOTO: PATRIK JOHALL

uish
Aston Mar tin Vanq

Trotts att den nya värsting bilen Aston
Martin Vanquish bjuder på en ny design, har man behållit den klassiska
formen och de linjer som kännetecknar
bilmärket.
Den äldre Vanquish som tillverkades
mellan 2001 och 2007, vars efterträdare
var den berömda DBS:ensom blev en
succé.
Denna nya modell bjuder dock på många trevliga nyheter som en kaross i kolfiber, ledljus i baklyktorna och en helt
klart trevligare design.
Under huven på denna bil hittar vi en
värstingmotor på 573 hk och hela
620 Nm. 0-100km/h avklaras på ca 4

sekunder och fartspärren ligger på
295km/h. Vanquish har en sexväxlad
padelväxellåda som tillverkaren kallar touchtronic. Trotts att man tryckt
i en V12 på 6 liter, har man tänkt på
bränsleförbrukningen.
Bilarna kommer att kunna levereras
redan till årskiftet. Dock sägs summan hamna en bit över 2 miljoner
kronor.

BMW M6

Tyskarna har gjort det igen. De
har skapat en bil som redan innan
den kommit ut på marknaden gett
ett starkt begär till att öppna stora
plånboken. BMW M6 har allt man
kan tänka sig av en sportbil. Stark
motor, ett respektfullt yttre och
hundra procent körglädje.
BMW har dock skrotat det gamla
V10-konceptet mot en mer tilltalande V8 på 4,4 liter med dubbelturbo. Detta ger bilen hela 560
hästar under huven och gör bilen
till BMW:s snabbaste bil (dock
bortsett från Alpina modellerna).
M6:an har även en 7-växlad automatlåda med dubbelkoppling
som är skapad för att klara av att
hantera det höga vridmomentet.
M6:an börjar säljas nu i juli och
därmed finns det möjlighet att för
vem som helst att köpa denna
vackra skapelse. Men förbred dig

på att kölistan är mer än lång. Men
den som väntar på något gott...
Prislappen är dock sju-siffrig, men
får M5:or att kännas som rena
traktorerna och det är näst intill
ovärderligt.

Kalender
2-6 April
Gran Turismo Nurburgring (Tyskland)

2-3 Juni
Motormässan Gävle (Gävle)

18-19 Augusti
Vallåkraträffen (Helsingborg)

6-9 April
Bilsport Performance & Custom Motor
Show 2012 (Jönköping)

8-10 Juni
Bug Run (Mantorp Park, Mantorp)

25 Augusti
Uddevalla Car Show (Uddevalla)

15-17 Juni
Gatebil (Mantorp Park, Mantorp)

25 augusti
Timeattack.nu - Mantorp Park (Mantorp)

29 Juni
Timeattack.nu - Kinnekulle Ring (Götene)

1-2 September
Extreme Car Show (Helsingfors, Finland)

11-14 April
Gran Turismo Spa (Belgien)
4-6 Maj
Fast And Furious Carshow (Fredericia,
Danmark)
5-6 Maj
Motormässan Karlstad (Karlstad)

1-5 Juli
Gran Turismo Polonia (Sopot &
Poznan, Polen)

1-2 September
Euro Performance & Jap Show (Tierp Arena,
Tierp)

13-15 Juli
Gatebil (Rudskogen Motorpark, Norge)

5-13 September
Gran Turismo Europa (Lake Como (Italien –
Saint Tropez (Frankrike)x

26 Maj –
Ljudia Dagen (Mariestad)

21 Juli
Halmstad Sport Car Event (Brottet,
Halmstad)

7-9 September
Gatebil (Rudskogen, Norge)

25-27 Maj
Gatebil (Våler, Norge)

17-23 Juli
Gran Turismo Baltica (Pärnu, Estland)

26 Maj
Autofest 3 (Stockholm)

17 Augusti
Timeattack.nu - Rudskogen (Norge)

19 Maj
En Dag På Strippen Emmaboda (Emmaboda)

Oslo Motor Show (Oslo, Norge)

17 November
Greenlight Galan 2012 (Trollhättan)

NÄSTA NUMMER

